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9/2005

MESAČNÝ SPRAVODAJ O ŽIVOTE VARÍNA w ROČNÍK XI w ČÍSLO 128 w TERRA VARNA 1254
Z OBSAHU ČÍSLA:

r
r
r
r
r
r
r

10,- Sk

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
DALŠÍ DUŠPASTIER Z VARÍNA
ZAČALA VÝSTAVBA ĎALŠIEHO BYTOVÉHO DOMU
HĽADAJÚ SA ZÁCHRANCOVIA ŽIVOTA
ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY
OCENENÉ PRÁCE ŽIAKOV
NA CESTÁCH S JÁNOM BARICOM

SEPTEMBER 2005
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Uznesenie č. 6 / 2005
z riadneho dvadsiatehodeviateho zasadania Obecného zastupiteľstva vo Varíne,
ktoré sa konalo dňa 28. 7. 2005 o 16,00 hod. v zasadačke OcÚ vo Varíne
Starosta : Ing. Karol Strásky
Prítomní poslanci : Ing. Marián Androvič (29/29), Karol Boka (25/
29), Ferdinand Lopušan (27/29), Rudolf Pisch (27/29),
Ing. Marián Schmidt (29/29), Peter Tretina (27/29), Ján
Zelina (22/29), Mária Zelinová (27/29)
Neprítomní poslanci :
ospravedlnení :
Metod Bukovinský (28/29), Pavol Noga (23/
29), Ing. Vladimír Štefánik (23/29),
neospravedlnení : 0
Ostatní prítomní : prednosta OcÚ, hlavný kontrolór

Obecné zastupiteľstvo vo Varíne :

7. Predaj pozemku obce – 40 m2 pod garážou - Petrovi Haluškovi
v cene 100.- Sk/m2 podľa GP.
Hlasovanie : za/ proti/ zdržali sa/ neprítomní 7/0/0/4
8. Zníženie nájmu za mesiac júl v 21 - bytovom dome o 50% z dôvodu nezabezpečenej dodávky plynu zapríčineného zmenou
projektu plynu.
Hlasovanie : za/ proti/ zdržali sa/ neprítomní 7/0/0/4

III. Ukladá :
1. OcÚ osloviť žiadateľa o doplnok územného plánu obce, aby
doplnil informácie o svojom podnikateľskom zámere a ďalej
s ním jednať o podmienkach
T : na zasadnutie OZ
Z : v texte

I. Berie na vedomie :
1. Informácie hlavného kontrolóra, starostu a poslancov o plnení
uznesení
2. Oznámenie Dr. Milu o presťahovaní ambulancie od 1. 8. 2005
3. Žiadosť na vyhotovenie doplnku územného plánu Obce Varín
v lokalite Koňhora pre výstavbu priemyselného závodu od
firmy DRUVOS – výrobné družstvo Martin
4. Žiadosti občanov
5. Informáciu starostu o aktivitách pre rozvoj obce
6. Správu o hospodárení TJ
7. Správu o neplatičoch KATEVA
II. Schvaľuje :
1. Program rokovania OZ
Hlasovanie poslancov: za/ proti/ zdržali sa/ neprítomní 6/0/0/5
2. Overovateľov zápisnice : Ing. Marián Schmidt, Mária Zelinová
Hlasovanie : za/ proti/ zdržali sa/ neprítomní 6/0/0/5
3. Mandátnu zmluvu s firmou PROMA
Hlasovanie poslancov: za/ proti/ zdržali sa/ neprítomní 6/0/0/5
4. Sociálnu výpomoc žiadateľovi podľa odporúčania sociálnej
komisie s podmienkou, že budú predložené cestovné lístky
a doklad o návšteve lekára
Hlasovanie poslancov: za/ proti/ zdržali sa/ neprítomní 6/0/0/5
5. Otvorenie predajne IMPULSE – predajňa textilu a odevov –
Helena Lovásová, Pod Vajánkom 253, 013 03 Varín
a otváracie hodiny predajne :
pondelok – piatok
8.00 - 17. 00 hod.
sobota
8.00 - 12. 00 hod.
obedňajšia prestávka 12.00 - 13.00 hod.
Hlasovanie : za/ proti/ zdržali sa/ neprítomní 7/0/0/4
6. Úpravu otváracích hodín prevádzky „Reštaurácia a pizzéria
u babky“
J.E.M. s.r.o. Martinčekova 128, 013 03 Varín nasledovne :
pondelok - štvrtok
11.00 - 22.00 hod.
piatok, sobota
11.00 - 23.00 hod.
nedeľa
11.00 - 22.00 hod.

Ľubor Panáček ,prednosta OcÚ Ing. Karol Strásky, starosta obce
Overovatelia: Ing. Marián Schmidt, Mária Zelinová

Správa o hospodárení kábelovej televízie
Kateva Varín s. r. o.
za rok 2004 a 2005 k 30.4.2005
Príjem za rok 2004

a) na bankový účet
b) v hotovosti do pokladne
spolu

57 475,50 Sk
193 345 ,00 Sk
250 820,50 Sk

Výdaj za rok 2004

a) mzdy a odvody
b) nákup materiálu na nové
prípojky a údržba
spolu

52 000,00 Sk

Zostatok za rok 2004
Príjem k 30. 4. 2005 a) na bankový účet
b) v hotovosti do pokladne
spolu
Výdaj k 30. 4. 2005
a) mzdy, odvody, údržba
Zostatok k 30.4. 2005

163 455,20 Sk
215 445,20 Sk
35 375,30 Sk
54 112,70 Sk
34 113,00 Sk
88 225,70 Sk
15 021,50 Sk
73 204,20 Sk

K 30.4.2005 bolo vyhotovených 559 káblových prípojok, z toho v roku
2004 bolo urobených 18 prípojok. V rozvodoch KTV je zabudovaných
38 zosilňovačov.
K 30.4.2005 boli nezaplatené poplatky:
za rok 2002 a predchádzajúce
9 neplatičov 8 781 Sk
za rok 2003
14 neplatičov 5 110 Sk
za rok 2004
26 neplatičov 9 516 Sk
Ľubor Panáček
konateľ KATEVA s. r. o.
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Gestá a postoje pri sv. omši
Platné na celom Slovensku od 7.8.2005,
schválené Konferenciou biskupov Slovenska

Úvodný spev, príchod kňaza
Pozdrav, Kyrie, Glória
Modlitba dňa

stojíme

Čítania, žalm

sedíme

Aleluja,
Evanjelium
(príp. opakovanie Aleluja)

stojíme
(cez evanjelium sa
obrátime smerom
k ambone)

Homília (kázeň)

sedíme

Krédo
Modlitba veriacich

stojíme

Prinášanie a príprava obetných
darov

sedíme

výzva Modlite sa bratia a sestry...
Prefácia
Eucharistická modlitba

stojíme

Epikléze (ruky kňaza sú vystreté
nad dary)
Premenenie

kľačíme
(kľakáme na zaznenie
zvončeka, resp. keď kňaz
vystrie ruky nad
dary) (tí, čo si nemôžu
kľaknúť kvôli
zdravotnému stavu alebo
pre nedostatok miesta,
sa hlboko uklonia, keď
si kňaz pokľakne)

výzva Hľa, tajomstvo viery
Eucharistická modlitba (pokrač.)
Modlitba Pána
Obrad pokoja
Baránok Boží

stojíme
(vstávame spolu
s kňazom, keď pokľakne
po pozdvihovaní kalicha)
(znak pokoja dávame iba
najbližšie stojacim)

Výzva Hľa, Baránok Boží...

kľačíme (kľakáme spolu
s kňazom)

Procesia k sv. prijímaniu

v rade na prijímanie
nepokľakávame

Modlitba po prijímaní

stojíme

Oznamy (ak sú)
Požehnanie,
odchod kňaza od oltára

sedíme
stojíme

Rovnaké držanie tela, ktoré majú zachovávať všetci zúčastnení, je znakom
jednoty členov kresťanského spoločenstva, zhromaždených na svätú liturgiu, lebo vyjadruje a podporuje jednotu zmýšľania a ducha prítomných.

Spoločenská rubrika
(údaje sú z obecnej matriky)

Narodili sa:

Vanesa Zaťková 20.6.2005
Richard Rybár
22.6.2005
Dominika Holecová24.6.2005
Tomáš Prieložný 30.6.2005
Peter Pojezdala
10.7.2005

Matej Rafajdus
Diana Willigerová
Zuzana Beniačová
Aurélia Bobáňová
Mário Bobáň

11.7.2005
17.7.2005
25.7.2005
27.7.2005
27.7.2005

„Buďte šťastné, deti!
najkrajšie kvety zeme!“

Manželstvo uzatvorili:
Vladimír Staník a Mária Kulihová 9.7.2005
„Nech radosť Vášho svadobného dňa
nikdy nepatrí minulosti!“

Naši jubilanti:
Vtomto mesiaci oslavujú narodeniny:

pani Ľudmila Bárdyová
pán Gustáv Jozefčiak
pani Anna Staníková
pani Kristína Stráska
pani Anna Bohačiaková
pán Cyril Zaymus
pani Edita Zaymusová
pani Kristína Tichá
pani Mária Remenárová
pani Albína Filipeková
pani Emília Hrivová
pani Mária Zichová

92.
86.
86.
82.
82.
79.
78.
77.
77.
76.
76.
76.

pán Václav Ďugel
74.
pani Mária Solárová
74.
pani Štefánia Košturiaková 74.
pán Vladimír Williger
73.
pani Gabriela Turačková 72.
pán Adam Sobol
72.
pani Štefánia Stráska
72.
pán Štefan Zachar
72.
pán Václav Kováč
71.
pani Elena Fitošová
71.
pán Tomáš Šepeš
71.
pán Vladislav Fitoš, Ing. 71.

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a posielame im nasledovný vinš:

„K ďalšej Vašej žitia púti
jedným tónom srdcia vravia,
jedným hlasom želajú Vám
veľa sily, šťastia, zdravia!“

Odišli do večnosti:
pani Irena Ďurčová

* 12. 9. 1910

U29. 6. 2005

pán Pavol Williger

* 22. 7. 1938

U4. 7. 2005

pán Imrich Grega, Ing.

* 23. 11. 1947

U11. 7. 2005

pán Ján Hodoň

* 30. 12. 1935

U7. 8. 2005

„Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.“
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Další dušpastier z Varína
V nedeľu 21. augusta v chráme Najsvätejšej Trojice vo Varíne slávil svoju
primičnú svätú omšu novokňaz, Peter Franek, ktorý kňazské svätenie prijal
z rúk banskobystrického diecézneho biskupa Mons. Rudolfa Baláža v sobotu
13. augusta.
Rozšíril tak rady kňazov, varínskych rodákov, ktorí pracujú vo vinici Pánovej
už viac rokov. Prvým pôsobiskom novokňaza je farnosť Kanianka, neďaleko
Bojníc.
K zástupu gratulantov sa pripájame i my:
„Nech ťa ochraňuje pokoj Boha Otca, nech ťa obklopuje láska Boha Syna, nech
ťa rozospieva radosť Boha Ducha svätého.“

Pane Bože daj
nech som nositeľom tvojho pokoja
Kde panuje nenávisť
pomôž mi prinášať lásku
Kde panuje neprávosť – odpustenie
Kde panuje nedôvera – vieru
Kde panuje zúfalstvo – nádej
Kde panuje temnota – svetlo
Kde panuje smútok – radosť
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Obecné zastupiteľstvo vo Varíne uznesením č. 7 / 2005
schválilo vznik neziskovej organizácie - ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

ZAKLADACIA LISTINA

neziskovej organizácie Zariadenia opatrovateľskej služby Varín, n.o.
Čl. I.
Názov a sídlo neziskovej organizácie
Názov organizácie:
Zariadenie opatrovateľskej služby Varín, n.o.
Sídlo organizácie: Farská 236, 013 03 Varín
IČO:
Čl. II.
Druh všeobecne prospešných služieb
Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti, a to:
1. Služby v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti pre dospelých v zariadení /stravovanie, bývanie, zaopatrenie, poradenstvo, záujmová
činnosť, kultúrna činnosť/.
2. Služby v oblasti sociálnej pomoci pre obyvateľov mimo zariadenia /sociálnoporadenské služby, terénne služby, opatrovateľské služby/.

František z Assisi

Pokúsiť sa slovami zachytiť
aký úžasný je
Kristus
je to isté ako pokúsiť sa
prstami zachytiť
záblesk slnka
ktorý ožiaril moje dlane
Požehnaný je muž, ktorý dôveruje v Pána,
Pán bude jeho nádejou.
Je ako strom, zasadený pri vode,
čo si vystiera k potoku korene,

Čl. III.
Zakladateľ

nebojí sa, keď prichádza horúčosť,
lístie mu ostáva zelené.
V suchom roku nemá starosti
a neprestáva rodiť ovocie.
Pane, opora moja,
útočište moje, osloboditeľ môj.
Bože môj, moja pomoc, tebe dôverujem,
ty si môj štít, sila mojej spásy
a môj ochranca.

Obec Varín, IČO: 321 711
sídlo: Námestie sv. Floriána 1, 013 03 Varín
zastúpená: Ing. Karol Strásky, starosta obce

Čl. IV.
Správna rada, riaditeľ, dozorná rada

Správna rada:
1. starosta obce - Ing. Karol Strásky, bytom: Pod Vajánkom 984, 013 03 Varín
2. zástupca starostu obce - Ing. Marián Schmidt, bytom: Kamence 710, 013 03
Varín
3. člen finančnej komisie - Ing. František Toma bytom: J.Bottu 470 013 03
Varín

ŠTATÚT

neziskovej organizácie
Zariadenie opatrovateľskej služby Varín, n. o.
Zakladateľ Obec Varín v súlade s § 8 zákona
č.213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení
zákona č.35/2002 Z. z. vydáva uznesením Obecného zastupiteľstva vo Varíne č.7/2005 zo dňa
25.8.2005 tento štatút neziskovej organizácie.
Čl. I.
Názov a sídlo neziskovej organizácie
Názov neziskovej organizácie:
Zariadenie opatrovateľskej služby Varín, n.o.
Sídlo neziskovej organizácie:
Farská 236, 013 03 Varín
Čl. II.
Druh všeobecne prospešných služieb

4. člen sociálnej komisie - Mária Janíčková, bytom: Záhrady 855 013 03 Varín
5. člen sociálnej komisie - Anna Salátová, bytom: Starohradská 276 013 03
Varín
Riaditeľ: Mária Chovancová, bytom: A.Bernoláka 438 013 03 Varín
Dozorná rada:
1. hlavný kontrolór obce - Jozef Rovňan, bytom: Dr.J.Tisu 716 013 03 Varín
2. predseda finančnej komisie OZ - Ing. Marián Androvič, bytom: P.O.Hviezdoslava 545 013 03 Varín
3. predseda sociálnej komisie OZ - Mária Zelinová, bytom: Pltnícka 316 013 03
Varín
Čl. V.
Nepeňažný vklad zakladateľa

Nehnuteľný majetok:
a/ pozemok parc.KN č. 449, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 443 m2 zapísaný na LV č.1 kat. územie Varín, v hodnote 138 153.-Sk
b/ stavba súp.č.236 na parcele č.449, vrátane skladu a vonkajších úprav zapísaná
na LV č.1 , kat. územie Varín, v celkovej hodnote 2 710 777.-Sk.
Hodnota peňažného vkladu/nehnuteľného majetku/ zakladateľa je určená na
základe znaleckého posudku číslo 98/2005, vypracovaného Albínom Bačinským – znalcom v odbore Stavebníctvo- odvetvie oceňovania nehnuteľnosti,
Riečna 516/3, 010 04 Žilina
ČL.VI.
Záverečné ustanovenia
1. Nezisková organizácia sa zakladá na dobu neurčitú a vznikne dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Krajského úradu v Žiline o registrácií
neziskovej organizácie.
2. Zakladateľ vydáva štatút neziskovej organizácie, ktorý je súčasťou zakladacej listiny.
Vo Varíne, dňa 25.8.2005

Nezisková organizácia poskytuje nasledovnú
sociálnu pomoc a humanitárnu starostlivosť:
1. Služby v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti pre dospelých počas celého
roka, a to:
a) stravovanie
b) bývanie
c) zaopatrenie
d) poradenstvo
e) záujmová činnosť
f) kultúrna činnosť
2. Služby v oblasti sociálnej pomoci pre obyvateľov mimo zariadenie sociálnych služieb, a to:
a) sociálno – poradenské služby
b) rehabilitačné služby
c) pracovno – terapeutické a terénne služby
d) opatrovateľské služby.
Čl. III.
Spôsob zverejnenia podmienok poskytovanie
jednotlivých druhov všeobecne
prospešných služieb

Zakladateľ: Ing. Karol Strásky, starosta obce

Nezisková organizácia zverejňuje podmienky
poskytovania jednotlivých všeobecne prospešných služieb týmto spôsobom:
a) v sídle neziskovej organizácie
b) na úradnej tabuli na Obecnom úrade Varín
c) v tlači
d) poštou
Čl. IV.
Orgány neziskovej organizácie a vymedzenie ich pôsobnosti, počet členov, spôsob
voľby a dĺžka funkčného obdobia správnej
a dozornej rady
Orgánmi neziskovej organizácie sú:
a) správna rada
b) riaditeľ
c) dozorná rada
Správna rada
1. Správna rada je najvyšší orgán neziskovej
organizácie. Členov správnej rady vymenú-
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2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.
-

-

va zakladateľ na obdobie 4 rokov. Funkčné
obdobie správnej rady je 4 roky.
Správna rada:
a) predkladá návrh rozpočtu zariadenia
obednému zastupiteľstvu do 15.11. predchádzajúceho roka,
b) schvaľuje ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení a túto
predloží na schválenie obecnému zastupiteľstvu v III. mesiaci nasledujúceho roka,
c) rozhoduje o použití zisku a úhrade strát
vrátane určenia spôsobu ich usporiadania
najneskôr do skončenia nasledujúceho účtovného obdobia.
Správna rada má 5 členov. Členom správnej
rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je
spôsobila na právne úkony a je bezúhonná.
Členom správnej rady nemôže byť člen dozornej rady a riaditeľ.
Správna rada volí zo svojich členov predsedu
správnej rady. Predseda správnej rady zvoláva, pripravuje a riadi schôdze správnej rady.
Správna rada sa schádza podľa potreby,
najmenej však dvakrát za rok. Správna rada
musí byť zvolaná do desiatich dní od doručenia návrhu dozornej rady, alebo jednej tretiny
členov správnej rady.
Rozhodnutia správnej rady sú platné, ak za
ich prijatie hlasovala nadpolovičná väčšina
prítomných členov správnej rady.
Zasadnutie správnej rady je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina
všetkých členov správnej rady.
Členstvo v správnej rade je dobrovoľnou
a neplatenou funkciou. Členom správnej
rady patrí úhrada preukázaných výdavkov,
ktoré im vznikli pri výkone funkcie.
Členstvo v správnej rade zaniká:
uplynutím funkčného obdobia,
odstúpením,
odvolaním pre stratu voliteľnosti, alebo ak
sa bez náležitého ospravedlnenia nezúčastní
na troch po sebe idúcich riadne zvolaných
zasadnutiach správnej rady,
smrťou.

Riaditeľ
1. Riaditeľ je štatutárnym orgánom, ktorý riadi
činnosť neziskovej organizácie a koná vv jej
mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach
neziskovej organizácie, ak nie sú zákonom,
zakladacou listinou alebo štatútom vyhradené
do pôsobností iných orgánov.
2. Riaditeľ je oprávnený zúčastňovať sa zasadnutí správnej rady s hlasom poradným. Predkladá správnej rade návrh rozpočtu najneskôr
2 mesiace pred začatím kalendárneho roka.
3. Za riaditeľa môže byť zvolená len fyzická
osoba, ktorá je spôsobila na právne úkony a je
bezúhonná.
4. Riaditeľa volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh správnej rady.
5. Na zvolenie a odvolanie riaditeľa je potrebný
súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny hlasov
všetkých členov obecného zastupiteľstva.
Dozorná rada
1. Dozorná rada je kontrolným orgánom nezis-
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kovej organizácie, ktorý dohliada na činnosť
neziskovej organizácie.
2. Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov
týkajúcich sa činnosti neziskovej organizácie
a kontrolujú, či je účtovníctvo riadne vedené
v súlade s osobitným predpisom a či nezisková organizácia uskutočňuje svoju činnosť
v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, zakladacou listinou a štatútom.
3. Dozorná rada má troch členov. Členom dozornej rady môže byť iba fyzická osoba spôsobila na právne úkony a bezúhonná. Členom
dozornej rady nemôže byť člen správnej rady
a riaditeľ.
4. Členov dozornej rady volí a odvoláva obecné
zastupiteľstvo spravidla na obdobie 4 rokov.
Funkčné obdobie dozornej rady je 4 roky.
5. Členstvo v dozornej rade je dobrovoľnou
a neplatenou funkciou. Členom dozornej
rady patrí náhrada preukázateľných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie.
6. Dozorná rada najmä:
- preskúmava ročnú účtovnú závierku a výročnú správu a predkladá svoj vyjadrenie
správnej rade,
- kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov,
- upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie.
7. Dozorná rada je oprávnená:
- navrhnúť zvolanie správnej rady, ak si to
vyžaduje záujem neziskovej organizácie,
- podávať správnej rade návrh na odvolanie
riaditeľa,
- navrhnúť obmedzenie práva riaditeľa konať
v mene neziskovej organizácie ,
- zúčastniť sa prostredníctvom svojich členov
na rokovaní správnej rady s hlasom
- poradným,
- upozorniť správnu radu na porušenie právnych predpisov, zakladacej listiny alebo
štatútu.
Čl. V.
Čas uschovania zápisníc orgánov neziskovej
organizácie
Spôsob zverejnenia výročnej správy
1. Vyhotovené zápisnice zo schôdzi neziskovej
organizácie budú uschované po dobu štyroch
rokoch.
2. Výročná správa bude vypracovaná najneskôr
do 30.apríla príslušného roka.
3. Výročná správa obsahuje:
- prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku,
- ročnú účtovnú uzávierku a zhodnotenie údajov v nej obsiahnutých,
- prehľad rozsahu príjmov / výnosov/ v členení podľa zdrojov a výdavkov,
- prehľad o peňažných príjmov a výdavkov,
- stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej
organizácie,
- zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu roka,
- ďalšie údaje určené správnou radou,
- výročná správa bude zverejnená a prístupná

v sídle neziskovej organizácie.
Jeden výtlačok správy sa zasiela príslušnému
registrovému úradu a jeden výtlačok Žilinskému samosprávnemu kraju.
Čl. VI.
Spôsob majetkového usporiadania pri zrušení
neziskovej organizácie
1. Nezisková organizácia sa zrušuje:
- uplynutím času na aký bola založená,
- dňom zrušenia, zlúčenia, splynutia alebo
rozdelenia podľa rozhodnutia obecného
zastupiteľstva,
- dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení
neziskovej organizácie, inak dňom, keď toto
rozhodnutie nadobudne právoplatnosť,
- vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok
majetku,
- ak nesplní povinnosť podľa § 10 ods. 3 zákona
č. 213/1997 Z. z. ,
- ak nezašle výročnú správu registrovému
úradu do 15. júla príslušného roka.
2. Nezisková organizácia zanikne ku dňu výmazu z registra. Jej zániku predchádza zrušenie
s likvidáciou alebo bez likvidácie.
3. Likvidácia sa neuskutoční, ak peňažné
prostriedky neziskovej organizácie prejdú na
inú neziskovú organizáciu alebo nadáciu po
zlúčení alebo splynutí.
4. Likvidačný zostatok môže byť prevedený len
na inú neziskovú organizáciu alebo nadáciu.
5. Odmenu likvidátora určí ten, kto ho vymenoval.
6. Náklady likvidácie sa uhradia z majetku
neziskovej organizácie.
7. Práva, povinnosti a postavenie likvidátora sa
riadia primerane ustanoveniami Obchodného
zákonníka v platnom znení.
8. Zánik neziskovej organizácie oznámi správna
rada do 15 dní od skončenia likvidácie príslušnému registrovému úradu a Žilinskému
samosprávnemu kraju.
Čl. VII.
Záverečné ustanovenia
1. Každý je oprávnený nazerať do štatútu a robiť
si z neho výpisy alebo odpisy. Nezisková organizácia je povinná na požiadanie sprístupniť
štatút.
2. Člen správnej rady , riaditeľ a člen dozornej
rady nesmie vo vlastnom mene ani na vlastný
účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s činnosťou neziskovej organizácie a sprostredkovať
pre iné osoby obchody neziskovej organizácie.
3. Štatút neziskovej organizácie je súčasťou zakladacej listiny a účinnosť nadobudne dňom
právoplatnosti rozhodnutia Krajského úradu
Žilina o registrácií neziskovej organizácie.
Vo Varíne, dňa 25.8.2005
Zakladateľ: Obec Varín
zastúpená Ing. Karol Strásky, starosta obce
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Začala výstavba ďalšieho
bytového domu
V záujme uspokojenia požiadaviek obyvateľov obce a okolia na bývanie, hlavne mladých
a nie veľmi dobre finančne situovaných ľudí,
pristúpila obec Varín k príprave výstavby nájomných bytov.
K výstavbe chce využiť možnosti poskytnutia
dotácií v zmysle smerníc Ministerstva výstavby
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Výstavba nájomného domu istým spôsobom
nadväzuje na jestvujúci hromadnú bytovú
výstavbu pozdĺž Bernolákovej ulice smerom do
Gbelian.
Stavenisko sa nachádza v katastrálnom území Varín na parcele č. 2130/2 v intraviláne obce
v lokalite Záhumnie, v preluke medzi jestvujúcou
materskou školou a záhradami rodinných domov
s prístupom z ulice Bernolákovej. Stavenisko
je vymedzené zo strany severnej jestvujúcou
miestnou komunikáciou – Ulica Bernolákova,
zo strany západnej plochou materskej školy,
z južnej a východnej tvoria hranice ploty záhrad
rodinných domov. Stavenisko má rovinatý charakter s miernym spádom smerom západným.
V súčasnosti plocha pozemku v podstate nie
je využívaná. Podľa doterajších zistení neprechádzajú staveniskom žiadne inžinierske siete
s výnimkou vzdušnej prípojky telefónu a telekomunikačného kábla.
Kapacitné údaje:
Celkový počet bytov:
22
Z toho: - dvojizbové
13
- dvojizbové pre imobilných 2
- jednoizbové
7
Zastavaná plocha:
412,2 m2
Obostavaný priestor:
5 823 m3
Architektonické stvárnenie objektu korešponduje s výstavbou v obci. Bytový dom je navrhnutý
ako štvorpodlažný s troma nadzemnými podlažiami a podkrovím. Riešený je ako schodiskový
s dvoma schodiskami. Použitý je typický regionálny prvok – sedlová strecha s polvalbou a s vikiermi. Výška objektu je prispôsobená vertikálnemu
merítku iných bytových domov.
Dispozičné riešenie: Nástup do vchodu
orientovaného smerom východným je bezbariérový rampou. V prípade, že nebude požiadavka
od imobilných, je možné upraviť riešenie vstupu,
ako aj samotné byty. Na kryté závetrie nadväzuje
zádverie, z ktorého sú prístupné pivnice pre nájomníkov – pre každý byt jedna kobka. V priestore
zádveria budú umiestnené listové schránky pre
jednotlivé byty. Na prízemí sú z priestoru
schodišťa prístupné dva byty, z ktorých jeden
je riešený pre využitie imobilnými osobami. Na
druhom a treťom nadzemnom podlaží sú vždy
dva dvojizbové byty a jeden jednoizbový. Rovnako je to i v podkroví v časti „A“, vo vstupe „B“ sú
však v podkroví dva jednoizbové byty z dôvodu

umiestnenia plynovej kotolne. Vstup do dvojizbových bytov je riešený cez chodbu, v ktorej je
priestor pre šatníkové skrine. Z chodby je prístupná kúpeľňa, WC, kuchyňa a obývacia izba, ktorá
je prepojená s kuchyňou. Do spálne je prístup
z obývacej izby. Každý byt má pri obývacej izbe
jednu loggiu. Jednoizbové byty sú riešené tak, že
z chodby je prístupná kúpeľňa s WC a obývacia
izba, z ktorej je prístupná kuchyňa. Každý byt má
balkón, prístupný z obývacej izby. V podkroví,
v časti, kde je umiestnená kotolňa sú jednoizbové byty riešené podobne, kuchyňa má však
samostatný vchod z chodby a v jednom z bytov
nie je prepojená s obývacou izbou.
Strešnú krytinu tvorí krytina Bramac červenej farby, kompletovaná doplňujúcimi prvkami
/ukončujúce prvky štítové a odkvapové, odvetrávacie prvky a zachytávače snehu, prvky
kanalizačného odvetrania vrátane ventilačného
nadstavca/. Pri realizácii je potrebné dodržať
technické požiadavky výrobcu. Odvodnenie
strechy je uvažované pomocou žľabov a zvodov
z pozinkovaného plechu opatreného náterom
základným a krycím vo farbe béžovej.
Schodisko je železobetónové, uvažované ako
prostá doska uložená na podestové nosníky. Trieda betónu B20 a vystuženého oceľou R 10 505.
Podlaha v nástupnej partii (zádverie, vstupné schody, chodba) je navrhovaná ako keramická
dlažba, na schodisku s protišmykovou úpravou
a výrazným farebným odlíšením prvých a posledných stupňov v schodiskovom ramene.
V pivničných kobkách je navrhnutá betónová
mazanina s bezprašným náterom. V bytoch sú navrhnuté podlahy PVC /izby, chodba, kuchyňa/,
keramická dlažba /kúpeľňa, WC/, na balkónoch
a loggiách mrazuvzdorná keramická dlažba.
Vnútorné povrchy stien sú omietnuté
vápennocementovou omietkou a opatrené
maľbou (Primalex), steny v kúpeľniach sú obložené keramickým obkladom do výšky 2000 mm,
v kuchyniach za linkou. V podkroví sú stropy
a šikmé steny strešného plášťa zateplené a obložené protipožiarnym sadrokartónom, opatreným
základným náterom a maľbou /Primalex).
Vonkajšie povrchy tvorí biela omietka vápenná hladká s náterom JUB KASTACO, kombinácia
farieb smotanová a béžová. Drevené prvky fasády sú opatrené náterom bielej farby. Sokel je JUB
KULIRPLAST hnedej farby. Zábradlie balkónov
a loggií je kovové s náterom bielej farby, štíty
vikierov tvoria dosky CETRIS s náterom smotanovej farby – analogicky ako fasáda.
Hydroizolačnú vrstvu uloženú na podkladnom betóne tvoria pásy Hydrobitu V 60 S 35
natavené na podklade opatrenom penetračným
náterom.
Strop podkrovia a montované priečky
v styku s nevykurovanými priestormi budú

zateplené tepelnou izoláciou Nobasil M hr. 160
mm. Železobetónové prvky vo fasáde sú chránené
kombidoskou hr. 50 mm.
Okná a dvere vstupu sú uvažované plastové
bielej farby, zasklená vstupná stena drevená s náterom bielej farby, rovnako ako ostatné drevené
prvky fasády. Vstupné dvere do bytov sú drevené plné s priezorom, s požiarnou odolnosťou 30
minút, povrchová úprava – dyha dub. Ostatné
dvere v rámci bytov sú drevené do oceľových lisovaných zárubní, plné alebo 2/3 zasklené podľa
účelu miestností, povrchová úprava – dyha dub.
Dvere do jednotlivých pivničných kobiek sú drevené laťované, rovnako ako deliace priečky medzi
kobkami.
Vykurovanie objektu je riešené ako ústredné
nízkotlaké. Na vykurovanie je navrhnutá teplovodná kotolňa s vykurovacím médiom zemný
plyn. Táto je umiestená v samostatnej miestnosti,
kde sú umiestnené aj dva zásobníkové ohrievače
vody. Vykurovanie je riešené v samostatnej časti
PD. Pre zásobovanie objektu plynom je navrhnutý plynovod, dokumentovaný v samostatnej časti
PD. Umelé osvetlenie je riešené v samostatnej
časti projektu elektroinštalácie, kde sú navrhnuté
i ďalšie obvody. Denné osvetlenie je zabezpečené okennými otvormi, s výnimkou miestností
kúpeľni a WC. Vetranie miestností je prirodzené
okennými otvormi. Nútené vetranie je potrebné
v miestnostiach kúpeľní a WC, kde je navrhnuté
vetranie odstredivými ventilátormi, riešené
v samostatnej časti PD. Pitná a úžitková voda je
zabezpečená vodovodnou prípojkou z jestvujúceho vodovodu. Splašková kanalizácia je napojená
na čističku odpadových vôd. Prečistená voda
z ČOV sa zaústi do kanalizačnej šachty dažďovej
kanalizácie. Dažďová kanalizácia odvádza vodu
zo strechy do dažďovej kanalizácie v ulici.
Samotné užívanie bytového domu nebude
mať negatívny vplyv na životné prostredie. Počas výstavby dôjde k minimálnemu obťažovaniu
okolia, ktoré nepresiahnu bežnú úroveň. Likvidácia domového odpadu bude riešená v súlade
so záväzným obecným nariadením, analogicky
ako pri ostatných bytových domoch. V návrhu
je uvažované so spevnenou plochou, kde budú
osadené kontajnery na domový odpad. Manipulácia s odpadom počas výstavby sa bude taktiež
riadiť záväzným obecným nariadením. Využitie
miestnej skládky na uskladnenie prebytočnej
zeminy z výkopov bude po dohode dodávateľa
s Obecným úradom. Prevádzka navrhovanej
plynovej kotolne nezaťažuje nadmerne životné
prostredie. Po ukončení stavebných prác sa
jestvujúca zeleň (trávniky, kroviny a stromy)
uvedie do pôvodného stavu. Podotýkame, že
počas výstavby dôjde k minimálnemu zásahu do
jestvujúce vzrastlej zelene.
(Nákresy na str. 8, 9, 10)
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Pohľad východný

Pohľad južný

Z literárnej tvorby
žiakov Varínskej školy
Skúsme...
Skúsme vo svete plnom zhonu
nemyslieť iba na seba.
Skúsme sa pozrieť, či tým druhým
náhodou pomôcť netreba.
Skúsme kúsok z svojej lásky
do dlaní druhým položiť.
Uvidíte, že s láskou v srdci
hneď bude sa im lepšie žiť.
Skúsme trošku zo svojho šťastia
dať tým, ktorí ho nemajú.
Stačí len málo, stačí kvapku
- smädní s vďakou prijmú aj ju.
Skúsme vniesť teplý plameň lásky
do chladu každodenných dní.
Možno roztopí ľady v srdciach
a riečku dobra rozvodní.

Janko a sánky
Bol zimný večer a Janko písal Ježiškovi list. Poprosil ho, aby mu
doniesol pod stromček sánky, po ktorých tak veľmi túžil. Jankov
sen sa splnil na Štedrý deň, kedy si pod stromčekom našiel vytúžené
sánky. Na druhý deň pán kostolník prechádzal cez kostol a zbadal, že
v jasličkách chýba malý Ježiško. Vybehol von a uvidel, ako Janko vozí
Ježiška na nových sánkach. Chcel sa mu tak poďakovať, že Ježiška
prvého povozí na svojich sánkach.
Mária Mikulová,
Vianočný príbeh – regionálna literárna súťaž, 1997 1. miesto
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Vzťah. Slovo zvláštne svojou tajomnosťou.
Porozmýšľajme, čo sa za tým skrýva.
V ako VEĽKÁ LÁSKA, ktorá je vo vzťahu bezprostredná. Nech
je to už láska k človeku, zvieraťu či Bohu. Na jej čare neubúda
ani v jednom prípade. Stačí kvapka lásky. Lebo ona je viac ako
oceán vôle a rozumu.
Z ako ZÚFALSTVO, ktoré vo vzťahu nemá šancu. My mu občas
otvárame náruč. Praví priatelia sú prvší.
Ť ako ŤARCHA, ktorá odpadá z človeka. Má k niekomu alebo
niečomu vzťah. Aké je to krásne.
A ako ... A NASTALO SVETLO. Nastalo svetlo pre nás. Nastali
krásne časy, plné lásky, porozumenia – ak zmeníme svoje vzťahy. A to môžeme. Veď život je stále nový začiatok.
Nakoniec H. HRAVO zvládnuté všetky ťažkosti vďaka príjemnému , peknému a dobrému vzťahu. Pretože príjemným
sa nazýva to, čo baví. Pekným to, čo sa páči a dobrým to, čo
sa cení.
Skúsme sa teda stať lepšími a hneď bude všetko dobré. Lebo
môže aj na celom svete pršať, v našom vnútri bude jasno.
Budeme šťastní. Ak naše šťastie vychádza zo srdca, vracia sa
do sŕdc iných. Do sŕdc ľudí láskou sklamaných, ktorí stratili
presvedčenie, že láska existuje. Je tu. Od nepatrnej včielky po
obrovské mocnosti sveta. Treba ju len odhaliť, nájsť. Veď človek
sa dá posúdiť len podľa jeho lásky. Lásky, ktorú nám dal ON.
Chceme zmeniť vzťahy. Len vtedy sa nám to podarí, ak budeme
milovať. Milovať jednoduché veci alebo „zložitých“ ľudí. Ale
jedno je isté. Keď sa chce, cesta sa nájde.
Elena Muchová,
V. ročník Celoslovenskej detskej ekumenickej súťaže v písaní náboženskej poézie a prózy CESTA ´98, 3. miesto
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Hľadajú sa
záchrancovia
života

Decembrové popoludnie. Pavol tak ako
veľakrát predtým absolvuje svoju pravidelnú bežeckú trasu, netušiac, že na dlhý
čas poslednú...
Nepozornosť vodiča prichádzajúceho
z Varína spôsobila v križovatke pred Gbeľanmi kolíziu, obeťou ktorej sa stal práve
Pavol, športovec telom i dušou.
Svedkami nehody boli dvaja mladí Varínčania, ktorí nevedeli meno zraneného
muža, videli však odkiaľ vybiehal na svoju
tréningovú trasu. A to ich prinútilo konať.
Rodine okamžite oznámili čo sa stalo a priviezli ju na miesto nešťastia. Najbližší tak
mohli zabezpečiť rýchlu odbornú pomoc,
čo Pavlovi zachránilo život.
Že nešlo o ľahké zranenie, svedčí aj
skutočnosť že Pavol sa ešte stále lieči a je
na invalidnom dôchodku.
Príbuzní touto cestou ďakujú neznámym
mladíkom z Varína a chceli by im poďakovať aj osobne.
Budeme radi, keď sa prihlásia. Telefón aj
adresu máme v redakcii.

Varínčan

Ohlasy z misií
Milí naši misijní dobrodinci vo Varíne!
Pochválený buď Ježiš Kristus!
Prijmite od nás z Tagila pekný a srdečný
pozdrav. Ja sa Vám chcem poďakovať za
Vaše milé prijatie, že ste všetko tak rýchlo
zorganizovali, aj keď sa zmenil program.
Nech je Pán za všetko pochválený. Ďakujeme tiež za Vašu duchovnú aj materiálnu
pomoc. Ďakujeme za balíky, prišli v poriadku. Ja som na Slovensku pookriala na
duchu, stretla som sa s mnohými ľuďmi,
ktorí sa za nás modlia, pomáhajú nám
duchovne aj materiálne. Naozaj Slovákom
boli aj sú misie stále blízke, sú záležitosťou
ich srdca. Medzi týchto ľudí patríte aj vy
všetci, celý Váš klub. Jeden obetuje za misie
svoje trápenie, bolesti, druhý modlitbu, tretí
môže pomôcť aj materiálne a všetko je to
ohromná pomoc pre nás, aj pre všetkých
ľudí, ku ktorým nás Pán posiela. Ďakujeme
Vám všetkým.
Čo je u nás nové? V našej diecéze boli
vysvätení 2 novokňazi, jeden je rodák
z našej susednej farnosti. Boli sme tam aj

s farníkmi na vysviacku. Všetkým nám bol
tu u nás udeliť novokňazské požehnanie.
Tiež sme mali v našej farnosti v tomto roku
birmovku. Prijali ju 4 ľudia. Určite je to na
Slovenské pomery málo, no naše pomery, tu
u nás, normálne. V septembri pôjde na prvé
sv. prijímanie jedno dievča, chodí do 5 triedy. Zo Slovenska som pre ňu priniesla biele
šaty. Leto je tohto roku dosť chladné, bolo
teplo len v máji a v júli len pár dní. Noci sú
chladné a ráno je už niekedy hmla.
14. augusta budeme mať v kostole poďakovanie za úrodu. Vtedy mnohé babušky
prinesú plody zo svojich záhrad, my nimi
vyzdobíme kostol, aj sv. omša je na poďakovanie za všetko, čo nám Pán požehnal.
Je to veľmi milá slávnosť. Každý chce dať
do kostola na vyzdobenie zo svojej záhrady
to najkrajšie, čo sa mu urodilo. Sme radi,
že môžeme slúžiť Pánovi v týchto ľuďoch
a v tejto krajine. Ešte raz za všetko Pán Boh
zaplať. V modlitbe s Vami spojení.
V Tagile 3.8.2005

s. Mária Dubeňová

Zaniknuté varínske rody
Keď sa začiatkom augusta tohto roku objavil na tabuli pred
farským kostolom oznam o úmrtí obyvateľky Žiliny Kataríny
Pfieglovej, ktorá mala byť pochovaná na varínskom cintoríne,
nikto, už ani tí najstarší Varínčania si na takéto priezvisko
nespomínali.
Na správnu stopu bádania nás priviedli zápisy v richtárskych
denníkoch z 18. a 19. stor., v ktorých sa spomína významný rod
Riššákovcov. Členovia tohto rodu boli varínski richtári, senátori,
cechoví majstri, špecializovaní zvlášť pre obuvnícke remeslo. Boli
zároveň aj majiteľmi rozsiahleho hospodárstva. Bývali na dnešnej
ulici J. Martinčeka v blízkosti kamenárstva Riedl. Zaujímavý je
zápis v richtárskom denníku podľa ktorého 15. mája 1814 chodil
richtár Riššák aj s „poctivým úradom“ po varínskom chotári merať
zeme, ktoré ponúkali obyvateľom Varína na výmenu za pozemky
im odobrané na zriadenie nového cintorína (toho dnešného).
Ešte začiatkom 20. st. sa nachádzali na Riššákovskom grunte
dve prízemné, vedľa seba stojace budovy so spoločným veľkým
dvorom, ktorého rozmery nemal ani jeden dvor okolitých
majiteľov, ak nepočítame hospodársky dvor patriaci k panskému
domu na námestí. Na dvore stáli objemné hospodárske budovy
z kresaného kameňa, maštale, sýpky, komory, letné kuchyne.
Uprostred dvora krytá studňa a vedľa vysoký košatý strom
- moruša, na ktorom dozrievali každoročne sladké biele plody.
Napadané moruše boli potravou pre hydinu, ale pochutili si na
nich aj deti okolitých susedov.
Posledný člen rodu Riššákovcov - Martin zomrel v r. 1874
v pomerne mladom veku, preto jeho manželka Mária r. Stráňavská

vychovávala svoje dve dcéry Hermínu a Pavlínu sama. Staršia
dcéra Hermína sa vydala r. 1887 za Tomáša Vojnára úradníka
a mladšia Pavlína o rok neskôr, v r. 1888 za Jozefa Pfliegla notára.
Ani jeden nebol varínskym rodákom.
Notár Jozef Pfliegel zomrel v roku 1914 ako 56 ročný. Manželka
jedného z jeho dvoch synov - Anna Pflieglová bola vedúcou na
Poštovom úrade vo Varíne.
Tu sa im v r. 1918 narodil
syn Ladislav neskorší
kapitán letectva, ktorý
tragicky zahynul po páde
lietadla v r. 1944, počas 2
svetovej vojny. Pamätná
tabuľa s jeho menom sa
nachádza na budove starej
pošty označenej ako rodný
dom Ladislava Pfliegla.
Nedávno
zosnulá
Katarína Pflieglová bola jeho
sestrou, alebo švagrinou.
Rodina Pflieglova a neskoršie aj rodina Vojnárova sa odsťahovali
z Varína do Žiliny po smrti starej matky
Mária Riššáková r. Stráňavská sa dožila úctyhodného veku 90
rokov. Zomrela v r. 1933 - meno Riššák zaniklo úplne.
V texte uvedené údaje sú vypísané z cirkevných matrík,
nachádzajúcich sa v Štátnom archíve v Bytči.
M.C.
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Na cestách
s Jánom Baricom
Čas prázdnin, dovolenie, poznávania
nových krajín, cestovania... Je za nami.
Zostávajú videá, fotografie, spomienky.
Bohaté zážitky z cestovania po svete má
aj náš rodák, ekológ, ktorý lieči rieky
a jazerá po celom svete. Ján Barica – žije
a pracuje v Kanade, ale pravidelne navštevuje aj Slovensko a rodný Varín.
Kedy ste sa prvý raz vybrali ďaleko za hranice
rodného chotára?
Viete, ja som mal neuveriteľné šťastie. Hádam
by som sa mohol volať aj „Lucky“. Prvý raz som
sa za hranice dostal s vysokoškolským súborom
na svetový festival demokratickej mládeže do
Varšavy. A to bolo pre mňa ohromné vzrušenie!
Preskočiť hranicu a byť v cudzej krajine. V päťdesiatych rokoch... čosi neuveriteľné. Dobre som sa
tam cítil, Poliaci sa k nám správali úžasne. Dievčatá nás obskakovali. To bolo niečo na naše mužské
ego! Druhý raz to bolo niečo ešte neuveriteľnejšie.
Zájazd ČSM do Francúzska. Bolo to v roku 1957,
skončil som práve vysokú, prezidentom bol vtedy Zápotocký. Dostal som sa tam bez známostí,
poslal som jednoducho prihlášku. Pamätám si
len, že za štrnásťdňový zájazd som zaplatil 1900
korún, ktoré som si požičal od rodiny. boli sme
v Paríži, urobili sme si výlet do Normandie, kde
som prvýkrát uvidel more. Veľmi som túžil vidieť
more a pocity, ktoré sa ma zmocnili pri pohľade
na otvorené more kanála La Manche, sa nedajú
opísať. Nuž áno, Paríž sa mi páčil, ale more vzrušovalo oveľa viac.

To bolo vaše prvé stretnutie s morom, ale určite
nie posledné. Nie všetky vaše cesty však viedli
k moriam. Prešli ste, napríklad aj púšte...
Prešiel som rôzne kraje a krajiny. Aj púšte. Koncom roku 1962 som ako expert Polytechny odišiel
do Iraku. Dostal som sa tam vďaka tomu, že v danom momente riaditeľa ústavu, kde som pracoval,
zastupoval kolega, žid, ktorý bol aj v koncentráku
a vedel, že naša rodina židom cez vojnu pomáhala. Riaditeľ by ma tam nebol nikdy pustil. Ale ako
vravím, mám v živote šťastie. Potrebovali hydrológa, ktorý by vedel aspoň trochu po anglicky. To
som spĺňal, no a navyše, veľmi som chcel ísť vonku... Keď mi z Prahy prišiel telegram „jste přijat na
bagdadskú universitu, zahajte povinná očkování“,
bol som v úplnom tranze. V tom čase sa mi narodil
prvý syn. Svetom rezonovala kubánska kríza. Ale

išiel som a ... zostal som tam štyri roky. zaujímavé
roky. Veľa zaujímavej práce. Pôsobil som v Abú
Ghraib. Áno, presne v tej budove, kde je dnes známa škandalózna väznica, bola poľnohospodárska
univerzita... Aj v Iraku som sa snažil dostať za
hranice chotára. Nebolo to ľahké, potrebovali
sme povolenia od československej ambasády aj
irackých úradov, ale aj tak som ako turista vtedy
pochodil Kuvajt, Jordánsko, Sýriu, Libanon. Cez
Libanon som išiel na škodovke. Mal som červenú
Oktáviu a kvôli colným predpisom som ju musel
každý rok vyviezť. Viezol som ju teda do Damašku, čo bolo asi 1200 kilometrov, z toho asi 800 kilometrov cez Jordánsku púšť a to sú samé skaly.
Čierne skaly. Šiel som sám. Vyše štyridsať stupňov
tepla a uprostred púšte mi praskol motor, rozbil
sa mi valec! To boli fakt dobrodružné zážitky. Ale
boli to iné časy. Ľudia boli slušní, veľmi zdvorilí
k cudzincom. Veď aj mne pomohli, púšť som napokon zdolal so škodovkou na lane za nejakým
nákladiakom.

V rokoch totality ste viackrát navštívili Európu.
Vždy ma priťahovala, Fínsko mi bolo blízke,
Helsinki mi pripomínali Bratislavu. Chodil som
aj do Nórska, Holandska, Talianska... So svojou
profesiou som sa dostal aj do mnohých exotických
krajín. Ako expert som riešil problémy masového
hynutia rýb na Filipínach, v Thajsku, Hongkongu,
Číne, Japonsku. Na Slovensko som začal chodiť
až po roku 1989.
Kde sa vám najviac páčilo?
Filipíny sa mi páčili. Vždy som tú-ktorú krajinu
vnímal aj inak, ako pracovne. Disponujem zrejme
turistickými génmi a vlastnosťami, takže môžem
povedať, že aj Thajsko a Čína je krásna. Ťažko povedať, všade som objavil niečo, čo ma nadchlo.
A čo dovolenky? Trávite ich na miestach, ktoré
ste prešli a spoznali ako expert limnológ, alebo
vyhľadávate iné miesta?
Mám rád ostrovné krajiny, najmä ostrovy
v Karibskom mori. Tam dovolenkujem najradšej
a v poslednom období mám úplne najradšej Kubu.
Kvôli ľuďom. Kubánci sú veľmi príjemní ľudia.
Navštívil som vyše tridsať krajín sveta, ktoré
v mojom živote aj v srdci zaberajú väčší či menší
priestor. Mám taký vlastný hodnotový rebríček
krajín a hodnotu meriam podľa ľudí. Čiže môj
rebríček je o ľuďoch, o tom, ako sa správajú k cudzincom, návštevníkom. Kuba na tomto rebríčku
zaberá najvyššie priečky. Sem patrí aj Poľsko, a to
od spomínanej prvej návštevy, ďalej Fínsko, ale už
nie Švédsko a Nórsko. Sú to síce férové krajiny, ale
ľudia sú dosť chladní. Izrael je tiež veľmi vysoko.
Bol som tam viackrát, v starom Jeruzaleme, keď
bol ešte pod Jordánskom. Mám rád Južnú Ameriku. Bol som v Mexiku, čo je síce ešte Stredná Amerika, ale z tých južných, Chile a Brazília, tam som
bol pracovne, to sú ohromné krajiny! Vo Venezuele som bol len na dovolenke. Jedna z najkrajších

krajín na svete je nesporne Jamajka. V mojom „rebríčku ľudí“ je však úplne dolu. Tam by som viac
nešiel. Ľudia tam nie sú dobrí. Sú strašne biedni,
a preto agresívni. Nemajú radi turistov, vyvršujú
sa na cudzincoch. Kubánci, tí sú tiež biedni a chudobní, ale sú slušní, priateľskí a turistov si vážia.
Osobne nemám rád ani Francúzsko, tiež sa mi zdá
byť voči cudzincom nepriateľské. Portugalsko je
zase veľmi priateľské. No a Maďarsko bývalo jednou z príjemných krajín, lebo som sa tam mohol
stretávať s rodinou. Ale to už z môjho rebríčka
úplne vypadlo.

A čo Slovensko? Na ktorom stupienku sa
nachádza vaša rodná krajina?
Prvé roky po revolúcii a ešte aj predtým, za
totality, keď som tu bol ten jediný raz, bolo Slovensko fantastické. Ľudia úžasne milí a dobrí. No
zhoršuje sa to a cítim, že nás, emigrantov, nemajú
Slováci radi. Chápem ich. My sme „zdrhli“ a väčšinou sa máme dobre.
Myslíte, že vám, emigrantom, Slováci závidia?
Ani by som nepovedal, že je to závisť, ale realita. Moji bývalí kolegovia, čo tu zostali, sú dnes
už penzisti a keď vidím, koľko zarobia, akú majú
penziu, je mi z toho smutno.
Nuž, nesmúťme, poďme radšej ďalej cestovať.
Mám pocit, že ste boli už všade.
Ale nie, všade som nebol, napríklad som nebol v Austrálii. Ani v Kostarike, a chcel by som
tam ísť.
Niekoľkokrát do roka obídete zemeguľu. Akými
dopravnými prostriedkami sa presúvate z jednej
strany sveta na druhú? Škodovkou už zrejme
nie...
Lietam. Môj obľúbený dopravný prostriedok
je lietadlo. Priletím a auto si prenajmem. Na Slovensku cestujem vlakom. Šoférovať sa tu bojím,
jazdíte šialene!
Časové posuny znášate dobre?
Veľmi zle! Najmä keď sa vrátim domov, do
Kanady. To mi trvá aj dva týždne, kým sa dám do
poriadku. Zaujímavé však je, že keď prídem domov na Slovensko, na druhý-tretí deň som fit a čo
je ešte ohromujúcejšie, na Slovensku večer o desiatej začnem byť svieži! Takže môžem chodiť, a rád
aj chodím, na párty s priateľmi. Tak je to tu. Večer
o desiatej ožijem. Ako Drakula.
Doma na Slovensku, doma v Kanade... kde ste
vlastne doma?
Aj tam aj tam... Keď prídem sem, som doma
na Slovensku. Som tu rád. Ale nech už som kdekoľvek, po dvoch-troch týždňoch túžim vrátiť sa
domov, do Kanady... No a prejdú dva-tri mesiace
a ja začnem znovu snívať o Malej Fatre a baliť
kufor a príručnú tašku na ďalšiu cestu domov,
na Slovensko.
Z časopisu Cestovateľ, upravené
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Rozpis futbalových
zápasov jeseň 2005
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo

nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa

1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo

sobota
nedeľa
sobota
nedeľa
sobota
nedeľa
sobota

8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo

nedeľa
sobota
sobota
nedeľa
sobota
nedeľa

1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo

V. LIGA SKUPINA „A“
07.08.2005
14.08.2005
21.08.2002
28.08.2005
04.09.2005
11.09.2005
18.09.2005
25.09.2005
02.10.2005
09.10.2005
16.10.2005
23.10.2005
30.10.2005

16:30
16:30
16:00
16:00
15:30
15:30
15:30
15:00
14:30
14:30
14:00
14:00
14:00

I. TRIEDA DORASTU

Varín - Trnové
Rosina - Varín
Varín - Strečno
Teplička - Varín
Varín - Makov
Podvysoká - Varín
Varín - K.N.Mesto „B“
St. Bystrica - Varín
Varín - Skalité
Varín - Banová „B“
Raková - Varín
Varín - D. Hričov
Predmier - Varín

06.08.2005
14.08.2005
20.08.2005
28.08.2005
03.09.2005
11.09.2005
17.09.2005

14:00
14:00
14:00
13:30
14:00
13:00
14:00

Varín - Dlhé Pole
Trnové - Varín
Varín - Dolná Tižina
Teplička - Varín
Varín - Hrabové
V. Rovné - Varín
Varín - Terchová

25.09.2005
01.10.2005
08.10.2005
16.10.2005
22.10.2005
30.10.2005

12:30
14:00
14:00
11:30
14:00
11:30

R. Tepl.-Konská - Varín
Varín - Mojš
Varín - Višňové
Kotešová - Varín
Varín - Podhorie
Bytčica - Varín

I. TRIEDA ST. - ML. ŽIACI

štvrtok
štvrtok
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota

01.09.2005
15.09.2005
20.08.2005
27.08.2005
03.09.2005
10.09.2005
17.09.2005
24.09.2005
01.10.2005
08.10.2005
15.10.2005
22.10.2005
29.10.2005

10 - 12:00
10 - 12:00
10 - 12:00
10 - 12:00
10 - 12:00
10 - 12:00
10 - 12:00
10 - 12:00
10 - 12:00
10 - 12:00
10 - 12:00
10 - 12:00
10 - 12:00

Varín - Strečno
Stráňavy - Varín
Varín - Rosina
SKF ZA-Vlčince -Varín
Varín - Kam. Poruba
Teplička - Varín
Varín - Terchová
R. Tepl.-Konská - Varín
Varín - Krasňany
Varín - Višňové
Zbyňov - Varín
Varín - Štiavnik
Bytčica - Varín
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Kultúrno –
spoločenské
podujatia
Streda 14. septembra
Autobusový zájazd do Jablonky
Cena: 170,-Sk

Prihlášky: MKS

Sobota 17. septembra
Námestie sv. Floriána

DOŽINKOVÝ A REMESELNÍCKY
JARMOK
Otvorenie 10.00 hod.
- predvádzanie remesiel a predaj výrobkov
- výstava a predaj ovocia a zeleniny
- výstava a aranžovanie kvetov
(odborná prednáška)
Kultúrny program od 15.00 hod.
- folklórny súbor Rozsutec
- dievčenský tanečný súbor Extad
- dychová hudba Varínčanka
- ľudová hudba Juraja Jánošíka
- ľudový súbor pod vedením primáša
Jožka Strakoša
Ľudová veselica od 18.00 hod.
- hudobná skupina Forte

Knižnica informuje
Prosíme čitateľov o vrátenie
kníh za rok 2003!
STAŇO, J.
STAŇOVÁ, H.
OBŠIVAN, M.
BAJANOVÁ, K.
BREŽNÁ, V.
VNENKOVÁ, K.
ZIMEN, OP.
SYNÁK, J.
ČULÁKOVÁ, L.
PALLOVÁ, E.
LOPUŠANOVÁ, A.
PAUČIN, J.
HOŠTÁK, R.
KVAČKAJ, M.
MLADENKOVÁ, M.
BAČINSKÝ, M.
ČIČMANEC, R.
MICHALČIKOVÁ, M.
STANÍKOVÁ, S
DIKOŠ, L.
ANDROVIČ, M.
ĎUGEL, M.
CHABADA, J.
HOJČUŠ, B.
SOBOLA, F.
ŠEPEŠOVÁ, J.
JANKOVSKÝ, D.
POLIAKOVÁ, M.

Varín 382
Varín 382
Varín 825
Varín 806
Varín 195
Varín
Varín 838
Varín 692
Varín 243
Varín 794
Varín 596
Varín 643
Varín821
Varín 711
Varín 506
Varín 436
Varín 745
Krasňany 48
Varín
Varín
Varín
Varín
Varín 848
Varín 268
Varín 440
Varín 872
Varín 831
Varín 441

1 knihu
1 knihu
1 knihu
3 knihy
4 knihy
3 knihy
1 knihu
2 knihy
2 knihy
1 knihu
1 knihu
1 knihu
2 knihy
4 knihy
2 knihy
1 knihu
1 knihu
5 kníh
1 knihu
1 knihu
2 knihy
1 knihu
1 knihu
1 knihu
5 kníh
2 knihy
3 knihy
2 knihy

Vzdelávacie kurzy
v šk. roku 2005-2006 pripravujeme:
hudobné: klavír, gitara, spev
kurz pohybovej výchovy
kurz výtvarnej výchovy
prihlášky: do 20. 9. v MKS
V šk. roku 2005/2006 sa otvára
jazykový kurz „ALLES GUTE“, ktorý pripravuje študentov stredných škôl na novú
maturitu z nemeckého jazyka.
Kontakt: 5 októbra 2005 o 18.00 h.
Na adrese: Mgr. Póčiková, Októbrová 666,
Varín
Tel.: 569 24 29, 0903 106 722
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vylúštený text tajničky spolu
s nalepeným kupónom pošlite do
15. októbra 2005
na adresu redakcie.

VYLOSOVANÝ VÝHERCA BUDE
ODMENENÝ PRÉMIOU 100,- SK
Obrázok nakreslila Betka Košsúthová

Tajnička z čísla 6/2005 znela: „Vždy sa nájde miesto na nové šaty.“ 100,- Sk vyhráva pani Anna Ďurková, Varín 441
Pomôcky:
Druh
Amasa, AP, básnickej
devoto,
stopy
anapest

1. časť
tajničky

Planétka

Nástroj
ženca

Dedko,
nemecky

Jeden z
Ani (bás.) Pestúnka
mušketieRebeky
rov

Veľký
nejedovatý
had

- Učiteľ sa pýta:
- Kto z vás by mi vedel
povedať, čo by sa stalo, keby
slnko prestalo svietiť?
No, Janka.
(dokončenie v tajničke krížovky)

Nočný
lietajúci
cicavec
Starožidovský vojvodca kráľa
Dávida

3. časť
tajničky

Druh
antilopy

Meno Lívie
Papagájovitý vták
Skratka
doktora

Meno
Eleny

Tenší a
Autor:
kratší
Jozef Blaho kus dreva
(hovor.)

Ženské
meno

Kút

Japonský
Sídlo sta- boh zeme
rogréckych
bohov Rímskych
51

Zvratné
zámeno
Kancelár.
skratka

Silika
Zadná časť
hlavy

2. časť
tajničky
Peňažná
sústava

Nocľah pod
holým nebom
Útok
Zväzok
raždia

Príjemne
Pobožne
(hud.)
Japonská
miera

4. časť
tajničky

SladkoMongolskí vodná
pastieri kaprovitá
ryba

Pretrváva

Heslo
(kniž.)
Druh
jaštera

Hovorový
súhlas
Hudobná
skladba

Čo sa deje,
čo prebieha

Druh
papapgája
Osobné
zámeno
Zn. Argónu
Ozn. lietadiel
Pakistanu

Označenie
lietadiel
Etiópie

Sladkovodná ryba

Starogrécka
obeť

Duše
zomrelých
v Egypte

Pijavý
papier

Popísanie

- Mesačný spravodaj o živote Varína
Redakčná rada: Tatiana Rolková, zodpovedná redaktorka: Katarína Schmidtová. Adresa redakcie: MKS Varín, PSČ 013 03,
tel.: 569 21 13. Redakčná uzávierka vždy do 18. predchádzajúceho mesiaca. Náklad 500 kusov, registrované okresným
úradom v Žiline pod číslom 3/94
September 2005
Cena 10,- Sk

